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На №

від

Служби автомобільних доріг в
областях, ПАТ «ДАК «Автомобільні
дороги України», проектні, наукові
організації та приватні підрядні
підприємства

045014

Щодо рівня заробітної плати на 2016 рік
при визначенні вартості дорожніх робіт

Враховуючи зміни рівня кошторисної заробітної плати на 2016 рік,
рекомендованого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
(лист
від
28.12.2015
№ 7/15-15193), Державне агентство автомобільних доріг (далі - Укравтодор)
повідомляє наступне.
ЗОЇ січня 2016 року при розрахунках вартості робіт з нового будівництва,
реконструкції, капітального та поточного ремонтів, а також експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування та транспортних
споруд на них (далі - дорожніх робіт), що здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів, а також кредитів, наданих під державні
гарантії, рекомендований
рівень
середньомісячної заробітної плати
розрахунково складає 5100,00 гривень.
Зазначений рівень розрахований виходячи з мінімальних рівнів заробітноїплати, врахованих при обчисленні показників Державного бюджету України на
2016 рік, Кодексу законів про працю України, колективних договорів та
Галузевої угоди
між
Укравтодором
та
Профспілкою
працівників
автомобільного транспорту та дорожнього господарства, розрахункових даних
дорожніх організацій. Такий показник відповідає середньому розряду
складності робіт 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах та враховує
основну та додаткову заробітну плату, у тому числі кошти на оплату відпусток,
заохочувальні та компенсаційні виплати при виконанні дорожніх робіт в
звичайних умовах.
При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від звичайних, розмір
середньомісячної заробітної плати на стадіях складання інвесторської

кошторисної документації та договірної ціни доцільно уточнювати на підставі,
відповідних обґрунтувань, виходячи з конкретних умов виконання дорожніх
робіт: у стислі строки, за підвищеної інтенсивності праці, у нічний час, у
вихідні та святкові дні, за технологічної та технічної складності об’єкта тощо.
Визначений у такий спосіб рівень середньомісячної заробітної плати
рекомендовано погоджувати замовником і зазначати у договорі підряду, а
також враховувати при проведенні- взаєморозрахунків за виконані дорожні
роботи.
Рівень середньомісячної заробітної плати по договорам, розпочатим у
попередні роки, у кошторисах яких враховано інший рівень заробітної плати,
уточнюється у порядку, передбаченому цим договором.
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